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Některé možné aplikace modelů gravitačního
pole Země

Jan Kalvoda, Jaroslav Klokočník, Jan Kostelecký,

Ivan Pešek

kost@fsv.cvut.cz (VÚGTK)

Jsou zmíněny jak tradiční aplikace modelů gravitačního

pole – určení tížnicových odchylek, model geoidu, tak i ne-

tradiční aplikace – detekce impaktních struktur a geomorfo-

logické aplikace. Uváděné konkrétní příklady využívají kom-

binovaný model EGM 2008.
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Sběr a analýzy dat globálních navigačních
družicových systémů

Jan Douša, Pavel Václavovic, Jakub Kostelecký,

Vratislav Filler, Václav Skoupý

{jan.dousa, pavel.vaclavovic, jakub.kostelecky, vratislav.filler,

vaclav.skoupy}@pecny.cz (VÚGTK)

Obsahem příspěvku je ucelený přehled aktivit analytického

centra Geodetické observatoře Pecný (GOP), které operuje

pod Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kar-

tografickým (VÚGTK, v. v. i.) v oblasti sběru a zpraco-

vání observací z globálních navigačních družicových systémů

(GNSS) – GPS, GLONASS a Galileo. Významná část akti-

vit analytického centra GOP přímo navazuje na mezinárodní

vědecké služby např. Mezinárodní GNSS službu (IGS), per-

manentní síť Subkomise IAG pro Evropské referenční rámce

(EUREF permanent network) či jiné projekty.

V první řadě činností se jedná o sběr observací GNSS

v tzv. operačním centru GOP s různými požadavky pro spe-

cifické aplikace a jejich výměnu prostřednictvím datového

centra GOP. Na tuto činnost přímo navazuje řada analytic-

kých aktivit, které spočívají v určování parametrů souřadnic

přijímačů, troposférických zpoždění, korekcí hodin, přesných

drah družic a dalších. Analýzy jsou prováděny jak v režimu

post-processing, tak v režimu blízkém reálnému času, tj. s vý-

znamným časovým omezením. Zpracování jsou založena na

7



produktech, modelech a postupech umožňujících dosáhnout

maximálně přesných výsledků. K tomu využíváme jak ko-

merční vědecký software, tak vyvíjíme vlastní programové

vybavení.

Souřadnice stanic jsou určovány v post-processing režimu

pro definování a zpřesnění evropských a globálních geodetic-

kých referenčních systémů či přesného monitorování změn

polohy pevných stanic (v milimetrech) v důsledku rozličných

vlivů. Monitorujeme řadu permanentních stanic včetně sítě

CZEPOS a VESOG. V režimu blízkém reálnému času se

jedná o monitorování stability a funkčnosti statických při-

jímačů či určování pozic pohybujících se objektů. Určováním

a predikcí přesných drah družic GPS a GLONASS v analy-

tickém centru GOP přispíváme přímo do Mezinárodní GNSS

služby pro generování základních produktů s širokou škálou

vědeckých či komerčních aplikací. Určováním troposférických

zpoždění přispíváme pro zpřesnění numerických předpovědí

počasí či k monitorování klimatických změn. Na GO Pecný

byla též založena měřická základna sloužící k testování GNSS

aparatur i způsobu zpracování jimi naměřených dat. Závěrem

se v příspěvku dotkneme i dalších výhledů pro rozšíření na-

šich aktivit v nejbližší budoucnosti.
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Analytické centrum DORIS na Geodetické
observatoři Pecný v kontextu mezinárodní
služby IDS

Petr Štěpánek
petr.stepanek@pecny.cz (VÚGTK)

DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Inte-

grated by Satellite) je jedním ze systémů současné druži-

cové geodezie, podílející se na definici mezinárodního refe-

renčního systému ITRF. Podstatou měření je signál vysílaný

pozemními stanicemi (radiomajáky) na frekvencích 2 GHz a

400 MHz a přijímaný družicemi. Měřenou veličinou je frek-

vence přijímaného signálu, která je vzhledem k Dopplerovu

jevu rozdílná od frekvence vysílané v závislosti na vzájemné

rychlosti vysílače a přijímače. Součástí systému je několik

satelitů s odlišnými fyzikálními parametry a drahami.

Technická podpora systému, zpracování a vědecká ana-

lýza dat jakož i distribuce výsledných produktů širší vědecké

veřejnosti jsou zastřešeny mezinárodní službou IDS (Inter-

national DORIS Service). Významnou součástí služby IDS

jsou tzv. analytické centra, provádějící geodetickou analýzu

měřených dat. Jedním z analytických center IDS je i Geo-

detická Observatoř Pecný, součást Výzkumného ústavu Ge-

odetického, topografického a kartografického (GOP). Vstup-

ními daty pro zpracování v analytickém centru jsou měření

distribuovaná pomocí datových center, výstupem jsou pak
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časové řady určovaných parametrů (dráhy družic, souřad-

nice pozemních stanic, troposférické parametry, parametry

rotace Země atd.) a jejich statistická analýza. V neposlední

řadě také samotné systémy normálních rovnic, charakterizu-

jící samotné řešení (ve formě soboru formátu SINEX), umož-

ňující dále vytvářet řešení kombinovaná s jinými analytic-

kými centry. Základní metodou zpracování dat je řešení me-

todou volné sítě (free network solution), když jsou současně

určovány dráhy družic i souřadnice pozemních stanic (apri-

orní souřadnice stanic vstupují do řešení se slabými vazbami

se směrodatnou odchylkou kolem 10 m). Celý proces pro-

bíhá ve dvou různých úrovních. První je zpracování denních

observací odděleně pro každý satelit. Na druhém stupni se

už nepracuje přímo s měřenými hodnotami, ale s maticemi

normálních rovnic odpovídajícími předchozí úrovni. Vznikají

kombinace těchto řešení jak pro různé satelity, tak i v rámci

delšího časového období. Standardní kombinací jsou týdenní

kombinovaná řešení ze všech satelitů.

Hlavním předmětem našeho současného odborného zájmu

je srovnání dvou odlišných způsobů modelování dráhy dru-

žic při zpracování dat DORIS: jde o redukovaně dynamický

model opírající se o pseudo-stochastické a empirické para-

metry a plně dynamický model založený na co nejpřesnějším

určení nekonzervativních sil působících na družici. Jedná se

o modelování odporu atmosféry a tlaku přímého i nepřímého

záření. Dosud byl v rámci analytického centra GOP použí-
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ván pouze redukovaný dynamický model odpovídající stan-

dardům používaného Bernského GPS softwaru. Vlastní vývoj

prováděný ve spolupráci s Technickou universitou v Mnichově

nyní umožňuje aplikovat i plně dynamický model.
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Kompatibilita a optimalizace při využití
pozemních a družicových údajů k přesnému
studiu gravitačního pole Země

Petr Holota, Otakar Nesvadba
holota@pecny.asu.cas.cz (VÚGTK), nesvadba@sky.cz (ZÚ)

Gravitační pole Země je jedním z pilířů moderní geodézie.

Studium zemského gravitačního potenciálu má řadu nových

impulsů. Odrážejí mezioborový význam tématu, praktické

aplikace a pokrok geodetických, družicových geodetických a

gravimetrických měření. Údaje, které jsou získávány z dru-

žicového projektu GOCE (Gravity Field and Steady-State

Ocean Circulation Experiment) a pozemní gravimetrická mě-

ření představují dva rozdílné zdroje informací o gravitačním

poli Země. Cílem příspěvku je zaměřit se na jejich kombinaci.

Úloha má přirozený vztah k teorii potenciálu a není obtížné

konstatovat, že svou povahou se jedná o přeurčený problém.

Proto též metody typické pro řešení okrajových úloh formu-

lovaných pro Laplaceovu rovnici jsou aplikovány spolu s op-

timalizačním postupem, cílovou funkcí a regularizační tech-

nikou. Záměrem je ilustrovat vliv dvou rozdílných zdrojů dat

na výsledné řešení a ukázat jeho spektrální a prostorovou

interpretaci. Speciálně je diskutováno využití pozemních mě-

ření společně s informací o gravitačním poli Země, která je

obsažena v modelech zemského gravitačního pole sestavených

jen z družicových údajů nebo je obsažena v gradiometrických
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údajích z družicové mise GOCE. Posuzována je kompatibilita

těchto dvou rozdílných datových zdrojů. Popsány jsou pou-

žité indikátory a objasněno je teoretické pozadí problému.

Následně jsou připojeny numerické testy konfrontující údaje

z modelů EGM2008 a EGM GOC 2. Problematika odpovídá

současným trendům v geodézii. Lze to vidět z akcentů jaké

mezinárodní vědecké organizace, zejména IAG (Mezinárodní

asociace geodézie), kladou na přesné studium gravitačního

pole Země.
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Tíhové zrychlení a jeho variace v kontextu
moderních terestrických observací

Vojtech Pálinkáš

vojtech.palinkas@pecny.cz (VÚGTK)

Tíhové zrychlení, jakožto fyzikální veličina charakterizující

tíhového pole Země, je významná zejména v geovědních dis-

ciplínách a metrologii. Z pohledu terestrických měření tího-

vého zrychlení došlo v posledních desetiletích k výraznému

pokroku jak v určování absolutní hodnoty zrychlení, tak při

sledování jeho variací pomocí supravodivých gravimetrů. Mo-

derní absolutní gravimetry, které pracující na základě měření

fundamentálních veličin zrychlení (vzdálenost a čas) při po-

hybu objektu (makroskopické těleso, atomy) ve vakuu jsou

schopny dosahovat nejistoty až 2 · 10−8m · s−2 a opakovatel-

nosti lepší než 10−8m ·s−2. Takovéto charakteristiky dovolují

uplatnění měření, mimo jiné, ke sledování dynamiky Země

nebo při nové realizaci jednotky hmotnosti. Kontinuální mě-

ření supravodivých gravimetrů – relativních přístrojů zachy-

cujících změny tíhového zrychlení v čase, umožnily výrazný

pokrok při sledování změn v tíhovém poli Země pro široké

spektrum variací: od period několika minutových vlastních

kmitů Země, přes slapové variace zrychlení až po sezónní va-

riace v důsledku přesunů hmot v systému Země.
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Možnosti systémů využívajících geodata

Filip Antoš, Ondřej Bohm, Jan Havrlant, Martin Kadlec,

Lubomír Soukup, Milan Talich

Milan.Talich@vugtk.cz (VÚGTK)

V příspěvku je velmi stručně podána přehledová informace

o výsledcích, kterých bylo dosaženo v rámci projektu InGeo-

Calc (Tvorba znalostního systému pro podporu rozhodování

založeného na geodatech) řešeného 5 let v rámci Národního

programu výzkumu II MŠMT. V rámci vytvářeného znalost-

ního systému byly kromě teoretického výzkumu zaměřeného

na využití bayesovského přístupu ke zpracování geodat im-

plementovány čtyři základní úlohy nad soubory geodat: kla-

sifikace digitálních obrazů, transformace rastrových obrazů

(georeferencování), transformace výšek včetně určení para-

metrů tíhového pole Země, analýza deformací nástroji strain

analysis. Dále též přehledová informace o výsledcích dosaže-

ných v rámci výzkumného záměru ODIS VÚGTK ohledně

metod a postupů digitalizace a zpřístupnění starých map na

internetu.
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Inovace přístupu ke správě archeologického
informačnímu bohatství s důrazem na
počítačovou podporu organizačních procesů

Milan Jindáček, Šárka Krupičková

jindacek@SmartGIS.cz (SmartGIS), krupickova@arub.cz (AV ČR)

Tématem prezentace je řešení, které Archeologický ústav

v Brně (ARÚB) zvolil pro správu dat o terénních výzkumech

a archivaci archeologického informačního dědictví z Moravy

a Slezska. Realizace a správa řešení probíhá ve spolupráci

s firmou SmartGIS. Vývoj informačního systému probíhal na

půdě ARÚB od druhé poloviny roku 2008, před dvěma lety

byl jeho koncept představen v Hradci Králové, před rokem

také v posterové diskuzi v Litomyšli a nyní můžeme po dvou

letech práce s radostí oznámit, že přišla doba jeho implemen-

tace do běžného provozu.

Informační systém je určen především zaměstnancům

všech organizací s oprávněním k provádění archeologických

výzkumů na území Moravy a Slezska, kteří si mohou jeho pro-

střednictvím přihlašovat archeologické akce a zároveň jej vy-

užít k odevzdávání informací o výzkumech do archivu ARÚB

nejen v rozsahu formulářů výzkumných hlášení Oznámení o

zahájení archeologické akce a Zprávy o archeologické akci, ale

také připojováním dalších doprovodných dokumentů včetně

finální nálezové zprávy.
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Díky vnitřnímu vzkazovému systému je komunikace mezi

archivem a archeology rychlá a jednoduchá. Tento nový způ-

sob umožňuje rychle a bez nákladů předat dokumentaci nebo

jiný výstup archivářům v ARÚB. Archivář má možnost ope-

rativně řešit případné nesrovnalosti a předávaný report za-

mítnout s odůvodněním či ho schválit. V systému nechybí

automatické připomínání termínů pro závazné odevzdávání

tiskových výstupů.

Informační systém zároveň funguje také jako digitální ka-

talog archivu, ve kterém je možné podle stupně zpřístupnění

nahlížet také do plných textů dokumentů či o tuto možnost

zpřístupnění požádat autora. Zároveň se v části kalendáře

uživatel dozví o právě probíhajících i ukončených archeolo-

gických výzkumech.

Webově založený informační systém se skládá ze dvou

uživatelských prostředí – internetového a desktop klienta.

Webový html klient je primárně určen pro nahlížení do ve-

řejně přístupné části, poskytující seznam vložených archeolo-

gických akcí. Registrovaní uživatelé pro editaci dat a tvorbu

výstupů používají desktop klienta Megalit, který nabízí veš-

kerou aktuálně dostupnou funkcionalitu.

V současnosti je do projektu zapojeno přes 20 organizací,

v databázi je uloženo přes 230 záznamů o akcích a necelých

14 000 dokumentací.
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Návrh 3D modelu pro potřeby hradozámeckého
areálu – případová studie na zámku Kozel

Karel Bobek, Karel Jedlička

hz.kozel@telecom.cz (NPÚ), smrcek@kma.zcu.cz (ZČU)

Příspěvek představuje komplexní datový model pro potřeby

hradozámeckého areálu, který byl vyvinut a ověřen v přípa-

dové studii na zámku Kozel.

V České republice v současné době existuje národní geo-

grafický datový model pro ukládání informací o kulturním dě-

dictví nazývaný paGIS. Tento model byl vyvinut v Národním

památkovém ústavu a je součástí integrovaného informač-

ního systému památkové péče (IISPP, https://iispp.npu.cz/).

PaGIS, jako národní databáze, pracuje na úrovni detailu,

která odpovídá katastru nemovitostí – ukládá informace o

vlastnických hranicích a jednotlivých stavebních objektech.

Tato úroveň detailu odpovídá současným možnostem celo-

plošného sběru a následné evidence zájmových dat. Zejména

správci hradů a zámků ale hledají možnosti jak do databáze

uložit podrobnější informace. Proto byla v roce 2005 navá-

zána spolupráce mezi zámkem Kozel a oddělením geomatiky

Západočeské univerzity v Plzni, jejímž cílem je vyvinout, a na

areálu zámku otestovat datový model umožňující větší míru

detailu.
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Navržený datový model umožňuje tabulkový, mapový i

3D přístup k datům, ta jsou ovšem ukládána neredundant-

ním způsobem. Ačkoli je struktura modelu kompaktní, lze jej

rozdělit na tři hlavní skupiny. První skupina popisuje nemo-

vitosti na úrovni podrobnosti jednotlivých pater a místností.

Druhá skupina je zaměřena na mobiliář umístěný v prosto-

rách zámeckého areálu. Třetí část je zaměřena na všechny

objekty v exteriérech, přírodního i antropogenního původu,

včetně kompletní topografie zájmové oblasti. Ve fázi návr-

hu a vývoje modelu byl kladen důraz na jeho kompatibilitu

s paGIS. Navržený datový model byl naplněn pilotními daty

a testován na zámku Kozel.

Autor Bobek byl podpořen výzkumným záměrem MK

07503233301, úkolem 103. Autor Jedlička byl podpořen vý-

zkumným záměrem MSM 4977751301.
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Geodatové modelování pro účely
stavebně-historického průzkumu objektu

Petr Hladík

ph.hladik@gmail.com (ZČU)

Cílem práce je prozkoumat možnosti 3D geografických infor-

mačních systémů (GIS) a jejich využitelnost při správě dat

ze stavebně-historických průzkumů (SHP) objektů. Je navr-

žen konceptuální datový model na jehož základě byl vytvořen

fyzický datový model. Fyzický datový model umožňuje uklá-

dat data ze stavebně-historických průzkumů (SHP) objektů

do databáze. Touto databází je ESRI Personal Geodatabase,

která je propojitelná do databáze paGIS, jejímž správcem

je Národní památkový ústav (NPÚ). Vytvořená databáze je

naplněna vzorovými daty objektu Čistá č. p. 97, na čemž je

demonstrován stav současných technologií v této oblasti.
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Georeferencování starých map na více mapových
listech

Jiří Cajthaml
jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz (ČVUT)

Při georeferencování starých map je možné narazit na pro-

blém více mapových listů. Při vytváření souvislé (bezešvé)

mapy máme zpravidla požadavek na návaznost sousedních

mapových listů. Tento problém je možné vyřešit se znalostí

kladu mapových listů využitím souřadnic rohů jako identic-

kých bodů. Bohužel, je možné narazit i na mapová díla či ví-

celistové mapy, u kterých nejsou známé souřadnice rohů map

v některém ze současných systémů. Poté je třeba pro geore-

ferencování využít identických bodů přímo v obraze mapy.

Po dílčích transformacích jednotlivých mapových listů však

většinou zjistíme mezery či překryty mezi mapovými listy

způsobené nepřesnostmi polohy identických bodů. Dosud se

v tomto případě dala využít metoda průměrování, kdy byly

po dílčích transformacích jednotlivých listů odečteny souřad-

nice rohů, zprůměrovány a následně provedena nová projek-

tivní transformace využívající právě zprůměrované souřad-

nice vždy čtyřech rohů mapových listů. Vzhledem k charak-

teru projektivní transformace je využití právě čtyřech iden-

tických bodů nereziduální a mapové listy pak přesně nava-

zují. Nevýhodou tohoto postupu je dvojí transformace obra-

zových dat, která je časově náročná. Nově navržená metoda
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pracuje současně se všemi identickými body na všech ma-

pových listech. Všechny tyto body vstupují do společného

vyrovnání, které je doplněno vhodně definovanými podmín-

kami. Právě tyto podmínky zajistí návaznost mapových listů.

Rovnice podmínek jsou založeny na rovnosti analytického

(parametrického) vyjádření společné hrany po transforma-

cích obou mapových listů. Výstupem společného vyrovnání

jsou transformační koeficienty pro mapové listy, které po apli-

kaci těchto koeficientů přesně navazují. Odvozeny a následně

implementovány do programu vyrovnání byly podmínky pro

afinní transformaci a dále polynomickou transformaci dru-

hého stupně. Metoda je však obecná a aplikovatelná na libo-

volnou další transformační metodu. V tuto chvíli je program

pro vyrovnání transformačních koeficientů stále ve vývoji.

Na vstupu programu jsou textové soubory se souřadnicemi

identických bodů pro jednotlivé mapové listy (získáné z libo-

volného GIS software) doplněné o index mapového listu (jeho

poloha v souvislém obraze) a dále o souřadnice rohů mapo-

vých listů, které slouží právě pro definici podmínek. Rohy

tedy nejsou využity jako identické body, protože neznáme

jejich polohu v cílovém souřadnicovém systému. Tato nová

metoda umožňuje snadnější a efektivnější georeferencování

starých mapových děl. Nyní je např. testována na mapových

listech I. vojenského mapování.
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Návrh metodiky pro tvorbu DMR druhého
vojenského mapování

Martina Vichrová
vichrova@kma.zcu.cz (ZČU)

Druhé vojenské mapování (Františkovo) probíhalo na území

rakouské monarchie v letech 1806–1869. Čechy byly zmapo-

vány v letech 1842– 1852 (267 rukopisných kolorovaných sekcí

v měřítku 1 : 28 800), Morava a Slezsko v letech 1836–1840

(146 rukopisných kolorovaných sekcí v měřítku 1 : 28 800).

Cílem příspěvku je popsat metodiku pro tvorbu digitálního

modelu reliéfu druhého vojenského mapování a analyzovat

jeho přesnost.

Výškopis je na mapách druhého vojenského mapování vy-

jádřen pomocí šraf a výškových kót. Po podrobném prostudo-

vání Lehmannovy teorie zobrazování topografického povrchu

do map a plánů šrafováním bylo zjištěno, že na mapách dru-

hého vojenského mapování jsou zakresleny šrafy podle rozší-

řené Lehmannovy stupnice. Rozsah stupnice k určení spádu

pro Lehmannovy šrafy je od 0° do 45°. Rozsah stupnice pro

určování spádu druhého vojenské mapování uvedené v pů-

vodním značkovém klíči z roku 1831 je od 0° do 50°, s posled-

ním stupněm 50–90° včetně rozlišení čtyř typů výsledného

mapového díla. Vyjádření výškopisu na mapách druhého vo-

jenského mapování bylo doplněno výškovými kótami uvede-

nými zpravidla u bodů geodetických základů. Na mapových
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listech pro Čechy, Moravu a Slezsko, které byly vyhotoveny

podle tzv. modifikované technologie, jsou výškové kóty uve-

deny u trigonometrických bodů ve vídeňských sázích s přes-

ností na dvě desetinná místa. Na mapových listech vyhoto-

vených podle tzv. původní technologie výškové kóty uvedeny

nebyly.

Jako modelové území pro tvorbu DMR byla zvolena část

mapového listu druhého vojenského mapování (W II 11).

Zvolené modelové území se nachází v blízkém okolí Padrť-

ských rybníků a dále směrem na severovýchod. Zvolené mo-

delové území je dlouhodobě součástí vojenského výcvikového

prostoru Brdy a tím velmi málo osídlené. Toto území bylo

vybráno záměrně proto, že zde nedocházelo k výrazným změ-

nám terénu vlivem lidské činnosti. V daném prostoru je terén

velmi různorodý se zajímavými morfologickými tvary.

Nová metodika tvorby digitálního modelu reliéfu druhého

vojenského mapování je rozdělena do čtyř následujících díl-

čích kroků: identifikace linií kostry terénu a horizontál, popř.

částí horizontál, fragmentace oblastí konstantního spádu, ur-

čování výšek horizontál s vyrovnáním pomocí MNČ a tvorba

digitálního modelu reliéfu. Výsledný DMR byl následně po-

rovnán s referenčním digitálním modelem–DMR ZABAGED.

Byla zkoumána shodnost jednotlivých terénních tvarů a přes-

nost digitálního modelu reliéfu druhého vojenského mapování

vzhledem k DMR ZABAGED.
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Revize a ozdravění infrastruktury pro
prostorové informace v ČR

Eva Pauknerová

eva.pauknerova@cuzk.cz (ČÚZK)

Příspěvek stručně rekapituluje etapy vytváření infrastruk-

tury pro prostorové informace v České republice od 90. let

20. století do současnosti. Shrnuje jejich výstupy zasazené

do dobového kontextu, ale především se pomocí hledisek a

schémat Evropského rámce interoperability (EIF)1 veřejných

služeb snaží popsat příznačné rysy jednotlivých etap a vystih-

nout okolnosti, které vedly k dosažení, změně nebo zabloko-

vání plánovaných výsledků.

Množství prostorových dat veřejné správy bylo/je vytvá-

řeno pro výkon správních agend nebo na podporu veřejných

služeb. Podoba dat, případně souvisejících síťových a publi-

kačních služeb, vychází z právních předpisů různých resortů

(např. zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech) nebo

specifických potřeb orgánů územní správy. Platí pro ně rov-

něž pravidla a nároky kladené na informační systémy veřejné

služby, resp. eGovernment.

Infrastruktura pro prostorové informace proto v tomto

příspěvku není ztotožňována pouze se směrnicí INSPIRE a

1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2010:0744:FIN:CS:PDF
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jejími prováděcími pravidly2, které mají primárně sloužit na-

plňování informačních potřeb na podporu politik souvisejí-

cích s životním prostředím v Evropě. Naopak, příspěvek se

soustředí na rozhraní mezi INSPIRE a eGovernment, které

v České republice dosud není uspokojivě ujasněné. Snaží se

charakterizovat, v čem se požadavky a potřeby těchto dvou

koncepcí a souvisejících právních rámců liší, a shrnout, kde se

naopak potkávají nebo mohou vzájemně dobře podpořit. Po-

znatky promítá do nároků na infrastrukturu pro prostorové

informace v České republice a doporučení pro její úpravy.

2http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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RÚIAN (registr územní identifikace, adres
a nemovitostí)

Tomáš Holenda

tomas.holenda@cuzk.cz (ČÚZK)

RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) je

jeden ze čtyř tzv. základních registrů veřejné správy. Celá

soustava základních registrů veřejné správy je budována jako

součást projektu tzv. Smart Administration s přispěním In-

tegrovaného operačního programu z fondů EU. Soustava zá-

kladních registrů veřejné správy je budována na základě zá-

kona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Vybudování

a následná správa RÚIAN je v gesci ČÚZK. Prvky RÚIAN

budou zobrazovány nad mapami státního mapového díla a

nebo DMVS (digitální mapou veřejné správy).

RÚIAN obsahuje zejména:

� údaje o územních prvcích,

� údaje o územně evidenčních jednotkách,

� adresy,

� údaje pro územní identifikaci.

Zcela zásadní pro celý systém základních registrů je skuteč-

nost, že ve všech ostatních základních registrech již nebudou
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vedeny údaje o adrese (například místo trvalého pobytu ob-

čana v registru obyvatel, místo sídla firmy v registru osob),

ale v ostatních registrech bude pouze odkaz do RÚIAN, kde

příslušná adresa musí existovat. Přednáška vysvětlí zařazení

RÚIAN do soustavy základních registrů, stav implementace

RÚIAN, plnění a editaci dat RÚIAN, možnosti vytěžování

dat RÚIAN třetími stranami a organizační zajištění rozběhu

systému a školení editorů RÚIAN a jeho uživatelů. Pozor-

nost zaměří na důležitou roli stavebních úřadů a obcí České

republiky a způsob jejich zapojení.
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Plan4all

Václav Čada, Otakar Čerba, Radek Fiala, Karel Janečka,

Karel Jedlička, Jan Ježek, Tomáš Mildorf

{cada, cerba, fialar, kjanecka, smrcek, jezekjan, mildorf}@kma.zcu.cz

(ZČU)

Projekt Plan4all je v poslední fázi svého řešení. 24 partnerů

z 15 evropských zemí úzce spolupracuje s vedoucím týmem

iniciativy INSPIRE v JRC Ispra a podílí se na definování

datových specifikací pro 7 vybraných témat prostorových dat

příloh II a III směrnice INSPIRE:

� Půdní kryt – Land cover;

� Využití půdy – Land use;

� Veřejné služby a služby veřejné správy – Utility and

Government services for better governance;

� Výrobní a průmyslová zařízení – Production and in-

dustrial facilities;

� Zemědělská a vodohospodářská zařízení – Agricultural

and aquaculture facilities;

� Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a

jednotky podávající hlášení – Area management/rest-

riction/regulation zones and reporting units;

� Oblasti ohrožené přírodními riziky – Natural risk zones.
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Plan4all se zaměřuje na sdílení dat územního plánování

podle principů směrnice INSPIRE:

� Data jsou sbírána a vytvářena jednou a spravována na

takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji.

� Možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých

zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi.

� Prostorová data jsou vytvářena na jedné úrovni státní

správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi.

� Prostorová data jsou dostupná za podmínek, které ne-

budou omezovat jejich rozsáhlé využití.

� Snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat,

vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a

zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné

tato data využít.

Hlavním přínosem projektu Plan4all je napomoci zpří-

stupnění digitálních dat územního plánování a umožnit tak

jejich lepší využití a transparentnost v rámci Evropy, zejména

pak v přeshraničním kontextu. Mezi ty zásadní výsledky pro-

jektu patří:

� tvorba metadatového profilu pro územní plánování,

� tvorba datových modelů pro výše uvedená témata a

� navržení síťové architektury, která umožní samotné pu-

blikování dat a metadat na internetu.
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V současné době všichni poskytovatelé dat z konsorcia

Plan4all harmonizují svoje data a metadata dle INSPIRE a

jsou zapojeni do testování datových specifikací pro témata

prostorových dat z přílohy II a III směrnice INSPIRE.

Koordinátorem projektu je oddělení geomatiky na Zápa-

dočeské univerzitě v Plzni.

Autoři Čada a Jedlička byli podpořeni Výzkumným zá-

měrem MSM 4977751301.
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Přístupy k řešení převodu datového modelu
prostorových dat

Otakar Čerba, Jan Ježek, Karel Jedlička

{cerba, jezekjan, smrcek}@kma.zcu.cz (ZČU)

Změny a převod datového modelu jsou důležitým krokem

při harmonizaci dat. Samotné harmonizování dat je z tech-

nického hlediska velice komplexním problémem, jehož řešení

není nikdy zcela univerzálně aplikovatelné. Důležitým fak-

torem vhodného technologického postupu (volby softwaru,

architektura řešení) je způsob uložení výchozích dat, veli-

kost dat a typ převodu apod. Cílem příspěvku je popsat tři

způsoby možné konverze datového modelu. Jedním z popsa-

ných přístupů je postup harmonizace pomocí ETL nástrojů

(Hale, Spatial Data Intergrator). Druhým je řešení pomocí

produktů ESRI a posledním příkladem je řešení založené na

možnostech současných relačních databází, konkrétně data-

báze PostgreSQL s rozšířením PostGIS. Důraz bude kladen

především na výkonnost jednotlivých řešení, ale také na ná-

ročnost obsluhy těchto systémů. Řešení budou taktéž zasa-

zeny do kontextu s direktivou INSPIRE. Představené řešení

pro harmonizaci bude demonstrováno na konkrétním mode-

lovém případě převodu dat územního plánovaní v lotyšském

regionu Zemgale do datového modelu Corine Land Cover.
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Testování INSPIRE a další aktivity ČÚZK

Jiří Bartoš, Petr Souček

{jiri.bartos, petr.soucek}@cuzk.cz (ČÚZK)

V referátu bychom chtěli posluchače seznámit s aktivitami,

které v současné době realizujeme na Českém úřadu zeměmě-

řickém a katastrálním v odboru správy dat. Testování dato-

vých specifikací témat přílohy II a III je jednou z nich. Zmí-

níme zkušenosti s testováním, kterých máme opravdu mnoho.

A to nejen z testování tématu Budovy, které aktivně prová-

díme na našem Úřadě, ale také z TPS DATA při KOVIN,

kde plníme funkci koordinátora.

Zároveň se zaměříme na současný stav implementace

INSPIRE na našem úřadě u dat přílohy I, zejména u té-

matu Katastrální parcely. Od května 2011 jsme v plné funkč-

nosti zveřejnili prohlížecí služby právě pro katastrální par-

cely. Nyní pracujeme na vytvoření stahovacích služeb a to

v obou formách – stahování předpřipravených datových sad

a stahování dat s přímým přístupem (WFS). Ukázkové GML

pro téma Katastrální parcely s daty jednoho katastrálního

území je k dispozici na webových stránkách ČÚZK (Poskyto-

vání údajů z KN–Výstupy dat ISKN dle směrnice INSPIRE).

V další části se zaměříme na Informační systém územní iden-

tifikace (ISÚI). Jedná se o agendový informační systém pro

jeden ze čtyř základních registrů – pro Registr územní iden-

tifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Zaměříme se na zá-
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kladní informace o systému a zmíníme také připravenost

RUIAN (ISÚI) právě na INSPIRE. Dnes už je známa spe-

cifikace výměnného formátu RUIAN, který bude poskytován

ve formátu GML, tak i k němu se v příspěvku dostaneme.

Na úplný závěr si necháme připravované novinky v nej-

používanější aplikaci našeho resortu – Nahlížení do katastru

nemovitostí, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Představíme no-

vinky, na které se můžete těšit v závěru roku 2011 a na za-

čátku roku 2012. Už nyní se můžete těšit na doplnění zobrazo-

vané katastrální mapy o symboly na čarách (např. u různých

hranic parcel – státní, krajská, okresní, katastrální, atd.) a

zobrazovaní bodů bodového pole.
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Vzdělávací portál SDI-EDU pro územní
plánování

Václav Čada, Otakar Čerba, Radek Fiala, Karel Janečka,

Karel Jedlička, Jan Ježek, Tomáš Mildorf

{cada, cerba, fialar, kjanecka, smrcek, jezekjan, mildorf}@kma.zcu.cz

(ZČU)

V období od října 2009 do září 2011 koordinovala Zápa-

dočeská univerzita v Plzni evropský projekt SDI-EDU for

regional and urban planning (dále jen SDI-EDU). Jedním

z hlavních cílů tohoto projektu bylo vytvoření vzdělávacího

portálu, který bude sloužit pro potřeby územního plánování.

Z pohledu vzdělávacího obsahu byla hlavní idea taková, aby

se co nejvíce zužitkovaly znalosti a dovednosti získané při ře-

šení jiných výzkumných projektů, včetně národních či regio-

nálních, do kterých byli partneři projektu SDI-EDU zapojeni.

Typickým příkladem takového projektu je například evrop-

ský projekt Plan4all, který významně přispěl svými výstupy

do vzdělávacího obsahu projektu SDI-EDU.

Vzdělávací obsah dostupný na portále http://portal.

sdi-edu.zcu.cz tvoří kromě vlastních prezentací, které vznikly

v rámci řešení projektu SDI-EDU, ještě další materiály, které

byly většinou převzaty z jiných projektů či konferencí a ne-

byly přímo zabudovány do výukových materiálů SDI-EDU.

Vzdělávací kurikulum SDI-EDU je výsledně tvořeno 17 zá-
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kladními tématy, která se navzájem v různé míře překrývají.

Témata, jako například „Jak harmonizovat data územního

plánování?ÿ, byla vytvořena tak, aby posloužila jako základní

a pokročilý učební materiál především pro územní plánovače

v kontextu směrnice INSPIRE. Některá témata, jako napří-

klad „Transpozice směrnice INSPIREÿ jsou obecnější a mo-

hou tak být využita mnohem širší cílovou skupinou, která

se střetává s dopady směrnice INSPIRE ve své každodenní

praxi. Veškerý vzdělávací obsah byl přeložený do všech part-

nerských jazyků a angličtiny. Je tak v tuto chvíli dostupný

kromě angličtiny ještě v bulharštině, češtině, italštině, lite-

vštině, lotyštině a řečtině. Většina lekcí je navíc doplněna

o testovací otázky. To z důvodu, že například partner ČAGI

používá tyto kurzy ve svých akreditovaných školeních. Každý

z partnerů ještě dodal do obsahu vybranou prezentaci o vy-

braném „hot topicÿ v dané zemi.

Technologicky je portál postaven na řešení partnera HSRS

a jeho geoportále. Další významnou komponentou (externí)

je moderní nástroj pro e-learning BizBiz, vyvinutý lotyšským

partnerem Institute of Mathematics and Computer Science

of the University of Latvia. Portál umožňuje přístup ke vzdě-

lávacímu obsahu v režimu 24/7. Navíc je možné použitím ná-

stroje BizBiz provést například videoškolení v reálném čase.

Uživatel nemusí nic instalovat, potřebuje pouze počítač s při-

pojením na internet a moderní internetový prohlížeč.
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Všichni autoři byli podpořeni z projektu SDI-EDU for

regional and urban planning, CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010.

Autoři Čada a Jedlička byli podpořeni Výzkumným záměrem

MSM 4977751301.
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Využití datové struktury tGAP pro generalizaci
map velkých měřítek

Karel Janečka

kjanecka@kma.zcu.cz (ZČU)

Proces generalizace prostorových dat je předmětem zkou-

mání po dlouhá léta. Byla navržena celá řada generalizač-

ních algoritmů či postupů a to jak pro kartografickou, tak

i modelovou generalizaci. Příspěvek se zabývá partikulárně

pouze kartografickou generalizací, konkrétně datovou struk-

turou tGAP, která byla navržena na TU Delft a jejím mož-

ným použitím pro generalizaci map velkých měřítek přímo na

straně systému řízení báze dat (SŘBD). Důvodem, proč se za-

bývat právě využitím struktury tGAP je skutečnost, že tato

struktura se v současné době nejvíce blíží svými vlastnostmi

ideálnímu stavu on-the-fly generalizace. Datová struktura

tGAP sestává z několika dílčích struktur, které neukládají

geometrické popisy prvků redundantně:

� „strom stěnÿ (face tree), ve kterém jsou uloženy jednot-

livé stěny tak, jak vznikají v průběhu předzpracování

(generalizace);

� „les stěnÿ (edge forest), ve kterém jsou uloženy ohrani-

čující hrany potřebné pro všechny úrovně detailu;
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� struktura BLG-strom (binary line generalization tree)

pro každou hranu. V BLG-stromu je uložena hrana po

implementaci Dougles-Peuckerova generalizačního al-

goritmu.

Důležitá je otázka, jak reálně využít strukturu tGAP pro

generalizaci v nějakém stávajícím informačním systému. Po-

kud bychom chtěli použít strukturu tGAP například na data

ISKN – digitální katastrální mapu, museli bychom řešit ne-

dostatky, které struktura tGAP má. Tak, jak byla struk-

tura nadefinována, umí pracovat pouze s polygonovými daty.

Chybí podpora pro liniové a bodové prvky. Rovněž není po-

psán způsob aktualizace struktury, pouze prvotní naplnění.

Tyto body zůstávají předmětem dalšího zkoumání. Pokud

bychom přistoupili k použití struktury tGAP a data měli

v databázi uložena například pomocí objektového datového

typu SDO GEOMETRY (datový typ Oracle Spatial, použitý

v Publikační databázi ČÚZK), museli bychom najít vhodný

způsob konverze dat mezi SDO GEOMETRY a strukturou

tGAP.

Z tohoto pohledu se jeví jako vhodné převést na straně

SŘBD data uložená pomocí objektového datového typu

SDO GEOMETRY na uložení pomocí datového typu

SDO TOPO GEOMETRY a modelovat tak data pomocí to-

pologických primitiv stěna (face), hrana (edge) a uzel (node).
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Další předzpracování dat následně probíhá v iteračních kro-

cích, pro které je potřeba definovat dvě funkce:

� NejméněDůležitáStěna – pro výběr nejméně důležité

stěny z pohledu generalizačního procesu; jde o stěnu,

která bude připojena k vybrané sousední stěně (stěna,

která je vrácena funkcí NejvíceDůležitýSoused).

� NejvíceDůležitýSoused – pro výběr stěny, ke které bude

připojena nejméně důležitá stěna.

V současné době existuje i modifikace struktury tGAP, která

by měla zaručit lepší výsledky generalizace. Konkrétně jsou

při výpočtu stěny pomocí funkce NejvíceDůležitýSoused vy-

bírány stěny pouze z přípustné množiny stěn, ne ze všech sou-

sedních stěn, jako je tomu u původní verze struktury tGAP.
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Příspěvek oddělení geomatiky ZČU v Plzni
k realizaci Projektu nového výškopisu ČR

Radek Fiala
fialar@kma.zcu.cz (ZČU)

Hodnocení kvality nových digitálních modelů terénu pokrý-

vajících celé území České republiky je jedním z nezbytných

předpokladů jejich zdárného použití v geovědách i různých

odvětvích národního hospodářství.

V příspěvku je představena „metodu hodnocení přesnosti

bodů LLS v blízkém okolí kontrolních bodůÿ, která je použita

pro hodnocení kvality dat LLS pořízených v rámci Projektu

tvorby nového výškopisu České republiky. Uvedená metoda

bere na zřetel značný nepoměr mezi počtem bodů LLS a ge-

odeticky zaměřených kontrolních bodů na komparačních zá-

kladnách. Dále jsou uvedeny výsledky metody použité pro

hodnocení dat LLS na komparačních základnách pokrývají-

cích jednu třetinu území státu (Pásmo Střed). Výsledky se

ovšem nevztahují na finální produkty projektu (DMR 5G,

ani DMP 1G).

Dále je popsána další metoda vedoucí k vylepšení ho-

mogenity LLS dat. Metoda předpokládá významný příčný

překryt sousedních pásů LLS. Její aplikací jsou odstraněny

lokální systematické výškové rozdíly pásů LLS a to tak, že

jsou zachovány všechny detaily obsažené v datech LLS a není

provedeno žádné shlazení. Stejnou metodu s drobnými mo-
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difikacemi lze použít pro vyrovnání sousedních bloků LLS

v území, kde se bloky překrývají. Metoda ovšem není ur-

čena k odstranění jakýchkoliv hrubých chyb v datech LLS.

V rámci Projektu tvorby nového výškopisu České republiky

byla metoda aplikována na bezmála 20 % území státu.
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Science Communication

Anna Matoušková

anna.matouskova@techmania.cz (Techmania Science Center)

Myšlenka komunikování vědy není nová. V historii byli vědci

často nuceni vysvětlovat své výzkumy, aby si tak pro ně zís-

kali finanční či institucionální podporu. V České republice

ale koncept science communication ještě není příliš rozvinut.

Přitom je mnoho cest, kterými se dá jít.

Západočeská univerzita ve spolupráci s Techmania science

center realizuje tříletý projekt SCICOM – Rozvoj kompetencí

pro komunikaci vědy, jehož cílem je vychovat schopné medi-

átory vědy.

Příspěvek se bude zabývat pojmem science communica-

tion a otázkami, které s ní souvisí: Jak udělat vědu a vý-

zkum atraktivnější a pochopitelnější pro širokou veřejnost?

Chceme-li vědu komunikovat na profesionální úrovni, měli by

ji prezentovat sami vědci či je k tomu zapotřebí speciálně vy-

školených odborníků? Jak oslovit rozdílné skupiny veřejnosti,

aby se zvýšila jejich vědecká gramotnost? Jakými znalostmi

a praktickými dovednostmi by měl dobrý komunikátor vědy

disponovat? Jaký je přínos science communication pro VaV

pracovníky, doktorandy, studenty či pedagogy?

Příspěvek bude prezentovat několik příkladů dobré praxe

ze zahraničí i z českého prostředí, upozorní na konferenci

43



věnovanou problematice science communication a zájemcům

nabídne možnost vzdělání v tomto oboru.

Autor je podporován z projektu SCICOM Rozvoj kompe-

tencí pro komunikaci vědy (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0151).
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Geomatika multimediálně

Václav Čada, Magdaléna Čepičková, Otakar Čerba, Radek

Fiala, Jitka Hájková, Karel Janečka, Karel Jedlička, Jan

Ježek, Jakub Šilhavý, Miloš Vaľko, Martina Vichrová

{cada, baranov, cerba, fialar, jmachova, kjanecka, smrcek, jezekjan,

jsilhavy, mvalko, vichrova}@kma.zcu.cz (ZČU)

Po vzoru prestižních zahraničních univerzit zavedla ZČU jako

první v České republice myšlenku tzv. courseware. Cílem je

shromáždit a jednotně zpřístupnit veškeré elektronické in-

formace a materiály používané v rámci výuky předmětů na

ZČU, jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučují-

cích. Tento jednotný informační systém s oblibou využívají

studenti kombinované formy studia. Portál ZČU, kde jsou

v digitální formě nejen studijní texty, návody ke cvičením,

zadání semestrálních prací včetně ukázek řešených úloh, se

tak stává fórem, kde studenti mezi sebou nebo s vyučujícími

diskutují např. řešení některých příkladů apod. Studenti mají

tedy pro studium k dispozici veškeré výdobytky moderních

technologií.

V roce 2011 pracovníci oddělení Geomatika řeší projekt

FRVŠ Geomatika multimediálně. Cílem projektu je vytvoření

nebo aktualizace multimediálních materiálů pro výuku cel-

kem čtrnácti profilových předmětu studijního programu Geo-

matika (AGI – Aplikace GIS, APA – Algoritmy prostorových

analýz, FGM – Fotogrammetrie, GENMB – Geodézie B – te-
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rénní měření, GES – Geodézie pro stavitelství, GKMZD –

Kartografické metody zpracování geodat, IGD – Informační

technologie pro geodata, KRP – Kartografická reprodukce a

polygrafie, MAP – Mapování, MK1 – Matematická kartogra-

fie 1, MK2 – Matematická kartografie 2, PDB – Prostorové

databáze, POK – Počítačová kartografie, TOMA – Topo-

grafické mapování a VP1 – Vyrovnávací počet 1), abychom

dále podpořili magisterské studium Geomatiky v kombino-

vané formě studia. Obsah materiálů bude vytvářený pomocí

techniky a materiálů (data, mapy, odborná literatura) zakou-

pených z prostředků projektu. Materiály budou přístupné pro

studenty prostřednictvím webových stránek oddělení a sys-

tému Courseware ZČU. V závislosti na licenci podkladových

dat pro jednotlivé úlohy budou materiály přístupné také od-

borné veřejnosti, například pro účely dalšího profesního vzdě-

lávání.

Podpořeno prostředky projektu Geomatika multimedi-

álně, FRVŠ F0584/2011/F1d.
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Představení projektu GeoInfoNET

Helena Kiliánová

helena.kilianova@upol.cz (UPOL)

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost, prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vý-

voj, oblasti podpory Partnertsví a sítě je podpořen projekt

Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

(GeoInfoNET). Hlavním tématem podpory operačního pro-

gramu je rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a ino-

vací, především v oblasti dalšího studia a odborné přípravy

výzkumných pracovníků a spolupráce v sítích subjektů vy-

tvářených mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými orga-

nizacemi a výrobními či aplikačními firmami.

Projekt Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geo-

informatice (GeoInfoNET) je orientován na spolupráci mezi

subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem

a aplikací geoinformatiky (GI). Geoinformatika, jako mladá

aplikační disciplína, prochází rozvojem a proniká do mnoha

oborů lidské činnosti. Dochází tak k rozvoji poznatků, ne

však jejich sdílení. Stávající úroveň spolupráce není dosta-

tečná, chybí syntetizující přístup i těsnější propojení.

Předmětem projektu je posílení partnerství a spolupráce

mezi institucemi zabývajícími se vzděláváním, výzkumem,

vývojem a aplikací v oblasti geoinformatiky. Spolupracující

subjekty vytvoří v průběhu řešení projektu síť GeoInfoNET
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zabývající se všemi oblastmi geoinformatiky. Dojde ke zvý-

šení vzájemné informovanosti o vzdělávací, výzkumné i apli-

kační činnosti a bude zkvalitněna spolupráce při společně ře-

šených úkolech a organizaci akcí za účelem sdílení nejmoder-

nějších poznatků.

Vytvořením sítě GeoInfoNET dojde k prohloubení spo-

lupráce mezi subjekty (stáže, přednášky, exkurze), zvýšení

odborných znalostí a dovedností (přednášky a workshopy),

získání komunikačních dovedností (vzdělávací kurzy) cílové

skupiny, což přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti

na trhu práce. Zlepšení spolupráce subjektů se kladně projeví

na úrovni terciárního vzdělávání, výzkumu a implementaci

současných poznatků do praxe. Sdílení poznatků podpoří je-

jich dostupnost pro cílovou skupinu, kterou jsou zaměstnanci

a studenti organizací, které jsou součástí sítě.

Příspěvek je podpořen z projektu GeoInfoNET (CZ.1.07/

2.4.00/17.0069)
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Představení a dosavadní výsledky projektu
GEOTÝM

Petr Duda, Petr Kubíček, Radim Štampach

147169@mail.muni.cz, kubicek@geogr.muni.cz, stampach@mail.muni.cz

(MUNI)

Obsah projektu

GEOTÝM je zkrácený název projektu „Lidský potenciál pro

informační společnost využívající prostorová dataÿ. Je řešen

v období 1. 1. 2010 až 31. 12. 2012 na Masarykově univerzitě,

na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty. Projekt ná-

leží pod Operační program Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost (OP VK), pod prioritní osu č. 2: Terciární vzdělávání,

výzkum a vývoj, přesněji pod oblast podpory: 2.3 Lidské

zdroje ve výzkumu a vývoji.

V současné době probíhají v rámci geoinformatiky vý-

znamné mezinárodní iniciativy, které výrazně ovlivní způsob

i možnosti využívání prostorových dat. Dochází jak k legisla-

tivním změnám (např. INSPIRE), tak k vytváření nových

infrastruktur pro sběr prostorových dat (GMES, senzorové

sítě atd.). Na tyto změny je třeba připravit odbornou veřej-

nost i vědecké týmy. Projekt má za cíl vybudování kvalitního

vědeckého týmu a podporu dalšího vzdělávání mladých vědců

a doktorandů. Má umožnit získávání zkušeností od zahranič-

ních expertů a jejich následné šíření.
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Projekt je realizován prostřednictvím kombinace krát-

kodobých zahraničních pobytů, e-learningu a workshopů

s účastí zahraničních specialistů. Znalosti a dovednosti zís-

kané v průběhu krátkodobého zahraničního pobytu jsou dále

aktivně předávány v průběhu workshopů dalším členům pro-

jektového týmu a následně také zbytku odborné veřejnosti.

Pro každý rok projektu bylo zvoleno aktuální téma z ob-

lasti geoinformatiky:

� 2010 – Prostorové datové infrastruktury a jejich karto-

grafické aspekty

� 2011 – Využití senzorových sítí v geoinformatice

� 2012 – Kartografická vizualizace senzorových sítí

Klíčové aktivity projektu

V průběhu celého projektu probíhají tři klíčové aktivity:

1. Mobilita mladých vědeckých pracovníků Členové pro-

jektového týmu absolvují krátkodobé stáže na význam-

ných zahraničních pracovištích. Pobyt je zaměřen na

získávání znalostí o aktuálních změnách v geoinforma-

tice, zejména v oblasti zvolené pro daný rok.

2. Workshopy Každoročně jsou organizovány dva typy

workshopů: „Mezinárodní workshopÿ je určen pro pre-

zentaci znalostí získaných během stáží ostatním členům

projektového týmu a také pro získání dalších informací

50



od zahraničních expertů, kteří jsou na tyto workshopy

také zváni. „Národní workshopÿ slouží členům projek-

tového týmu pro předání poznatků o daném tématu

domácí geoinformační komunitě a odborné veřejnosti.

3. Vytváření a distribuce informačních materiálů Nové

poznatky jsou mezi odbornou veřejnost šířeny nejen

na národních workshopech, ale také prostřednictvím e-

learningových materiálů. Ty jsou vytvářeny členy týmu

na základě poznatků ze zahraničních stáží a dalšího stu-

dia materiálů o dané problematice. E-learningové ma-

teriály jsou volně přístupné na internetových stránkách

projektu (http://geotym.geogr.muni.cz). Obsahují teo-

retické základy vybrané tématiky a také testy, kde si

může uživatel ověřit svou úspěšnost při studiu poskyt-

nutých materiálů.

Dosavadní výstupy projektu

Po polovině délky projektu již lze hodnotit dosavadní vý-

sledky. Téma pro rok 2010 znělo „Prostorové datové infra-

struktury a jejich kartografické aspektyÿ. V průběhu roku

proběhla stáž na Joint Research Centre (JRC) v Ispře v Itálii.

JRC bylo vybráno cíleně, jelikož jde o pracoviště zodpovědné

za implementaci směrnice INSPIRE na evropské úrovni. Na

uvedeném pracovišti vznikají datové specifikace jednotlivých

datových sad včetně kartografických pravidel pro jejich vizu-

alizaci.
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V listopadu 2010 proběhl Národní workshop na téma

„Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice

INSPIREÿ na konferenci Inspirujme se 2010. V květnu 2011

proběhl další workshop se stejnou tématikou v rámci IV. kon-

gresu „Geoinformace ve veřejné správě a pro společnostÿ.

Během obou workshopů byla úspěšně proškolena řada po-

sluchačů z řad odborné veřejnosti.

Zmíněné problematice se věnuje také e-learningový kurz

„Prostorové datové infrastruktury a jejich kartografické

aspektyÿ vytvořený a volně dostupný na internetových strán-

kách projektu GEOTÝM. Skládá se z několika modulů a po-

pisuje různé části problematiky směrnice INSPIRE – meta-

data, síťové služby, datové specifikace a kartografické aspekty.

Každý modul je dále rozdělen do několika kapitol a doplněn

odkazy na literaturu a další zdroje dat. Každý uživatel má

možnost ověřit si úroveň získaných znalostí pomocí připrave-

ných testů.

Výstupy projektu plánované pro rok 2011

Téma pro letošní rok zní „Využití senzorových sítí v geoin-

formaticeÿ. V rámci tohoto tématu proběhly stáže na West-

fälische Wilhelms-Universität Münster, která je vůdčím ev-

ropským pracovištěm rozvíjejícím senzorové sítě a také opět

v JRC v Ispře, která se věnuje přípravě evropské iniciativy

GMES, jejíž důležitou složkou jsou také senzorové sítě.
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V listopadu 2011 proběhne plánovaný národní workshop

„Senzorový webÿ ve spolupráci s Česká informační agentura

životního prostředí (CENIA). Cílem bude jednak přenést do

národního prostředí znalosti získané na zahraničních krát-

kodobých pobytech s akcentací senzorového webu, GMES a

odpovídajících částí datových specifikací INSPIRE.

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu CZ.1.07/

2.3.00/09.0199 „Lidský potenciál pro informační společnost

využívající prostorová dataÿ.

53



Software používaný pro zpracování diplomových
prací oboru Geoinformatika na VŠB-TUO

Jan Růžička
jan.ruzicka@vsb.cz (VŠB-TUO)

Referát představuje přehled software, který byl použit při

zpracování diplomových a bakalářských prací studentů oboru

Geoinformatika na VŠB-TUO. Statistika vychází z prezen-

tací diplomových a bakalářských prací v rámci konference

GISáček, kde je účast studentů povinná. Přestože takto byly

pravděpodobně získány neúplné údaje, získávání údajů přímo

z textu prací se jeví jako výrazně komplikovanější a nebylo

proto k takovému způsobu přistoupeno. Dále je nutno uvést,

že v posledních letech byly velmi často studenty jakožto re-

feráty prezentovány přímo celé texty prací.

Údaje jsou získány pouze na základě textů příspěvků

z konference GISáček. Pokud student daný software v textu

zmínil, pak byl do statistiky zahrnut. Zpracování probíhalo

poloautomatizovaným způsobem. V textu bylo automatizo-

vaně nalezen software z poměrně rozsáhlého seznamu. Ná-

sledně bylo neautomatizovaně autorem ověřeno zda byl zmí-

něný software skutečně využit, nikoli zmíněn z jiného důvodu.

Výsledky budou prezentovány formou jednoduchých grafů,

případně tabulek.

Údaje za roky 2000–2006 byly přebrány ze studie, která

byla autorem zpracována v roce 2007. Výsledky studie byly
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prezentovány v rámci konference Geoinformatics FCE CTU

20073. Údaje z let 2007–2011, byly zpracovány pro účely

setkání Geomatika v projektech. Díky předchozí studii je

možné také sledovat změny, které se v užívání software udály.

Software je tříděn do tří několika kategorií: GIS a CAD,

systémy řízení báze dat, operační systémy, vývojové nástroje

a další software. Dále je u software sledováno zda je posky-

tován pod svobodnou licencí (free software), zda je volně do-

stupný (freeware software) nebo zda je za licenci nutno platit

(commercial software).

Protože je dlouhodobě v rámci VŠB-TUO vnímán vý-

znamný vliv technologií ESRI, je samostatně dále sledován

poměr využití nástrojů ESRI k ostatním technologiím. Za-

jímavé je sledovat jaký vliv mělo zakoupení site-licence pro

technologie společnosti ESRI, která umožnila bezplatné vy-

užívání těchto technologií pro všechny studenty.

Samostatně jsou také sledovány technologie pro GeoWeb,

kde byla situace v letech 2000–2006 jiná než u jiných software

pro GIS. Zajímavé je zde tedy zejména zda je v této oblasti

stále anomálie, která se vyskytovala v minulých letech.

3http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Software used for diploma
thesis at Geoinformatics VSB-TUO
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